
Vedtatte avlsregler og -retningslinjer  

Praktisering av reglene 

Her kommer informasjon om hvordan avlsreglene skal gjennomføres i praksis.  

Hjerteundersøkelser 

• Norsk Cavalierklubb ønsker at det fra 01.01.2020 innføres krav til kjent auskultasjonsstatus 

for foreldredyr av rasen cavalier king charles spaniel ved registrering av valper i NKK. Klubben 

må sende en søknad om dette til NKKs Sunnhetsutvalg, som igjen sender over en anbefaling 

til Hovedstyret. Dette er standard prosedyre når en ny type helsekrav skal godkjennes.  

• Primo 2019 vil godkjente veterinærer kunne starte registrering av auskultasjonsresultatene i 

DogWeb.  

• I en overgangsperiode (fram til 01.01.2020) vil Norsk Cavalierklubb følge opp avlsreglene som 

et krav fra raseklubben. Avlsreglene vil da gjelde slik de er vedtatt, men det vil ikke være krav 

til å bruke godkjent veterinær.  

• Undersøkelser som ikke er utført av godkjent veterinær, vil ikke bli synlige i DogWeb.  

• Veterinærer som er godkjent til å lytte på cavalierer når den nye ordningen trer i kraft, er i 

utgangspunktet medlemmer i Norsk forening for veterinær kardiologi og veterinærer som er 

spesialister i smådyrmedisin.  

• Andre smådyrveterinærer kan også søke. Kursing i kardiologi vil da være et kriterium for å få 

innvilget avtale. Liva Vatne kan være behjelpelig dersom noen ønsker avtale, men er usikker 

på om de har tilstrekkelig kursing eller trenger hjelp med å finne kurs. Søknad sendes til 

helse@nkk.no. 

• Hunder som brukes i avl skal ha hjerte uten anmerkning ved undersøkelse som er foretatt på 

3 års dagen eller senere. Undersøkelser som er foretatt tidligere, godkjennes ikke. Dette 

gjelder både for undersøkelser med auskultasjon og med ultralyd. 

• Hjertestatus u.a, skal være registrert i Dogweb før parring, med attest som ikke er eldre enn 

1 år ved parringstidspunkt for hunder som er yngre en 6 år på parringstidspunktet.  

• For hunder over 6 år er det krav om at attest med hjertestatus u.a. etter fylte 6 år er 

registrert i Dogweb. 

• For undersøkelser hvor resultatet skal inn i DogWeb, må eier skrive under på at attesten kan 

publiseres før undersøkelsen gjøres. Dette gjelder etter at krav om kjent hjertestatus trer i 

kraft 01.01.2020, men også for undersøkelser som ønskes inn i DogWeb fra 2019.  

• Dersom en cavalier diagnostiseres med bilyd på hjertet, kan eier konsultere en annen 

godkjent veterinær for å få ny vurdering.  

• Dersom ny undersøkelse resulterer i at hunden får attest på at den ikke har bilyd, blir det 

tidligere resultatet likevel liggende på Dogweb sammen med det nye.  

• Cavalierer som har fylt 6 år før ordningen settes i gang, får godkjent sin hjerteattest på at de 

ikke har bilyd uten ny undersøkelse hos en godkjent veterinær.  
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• De dyrene det gjelder, vil få «Kjent status» i DogWeb, men selve «resultatet» vil ikke stå. 

«Kjent status» innvilges kun når attesten er uten anmerkning, altså betyr «kjent status» i 

praksis at hunden er fri. (Dette er standard prosedyre når tilpasninger/unntak fra helsekrav 

legges inn i DogWeb).  

• Cavalierer fra andre land som skal brukes i avl må få sin attest godkjent av NKK i forkant. Det 

samme gjelder ved import av sæd. I disse tilfellene vil man normalt godkjenne attester fra 

etablerte dyreklinikker.  De dyrene det gjelder, vil få «Kjent status» i DogWeb. Dette er 

standard prosedyre når tilpasninger/unntak fra helsekrav legges inn i DogWeb. 

• Utenlandske attester godkjennes ved en manuell kontroll av reg.avd. hos NKK, og de vil ikke 

bli lagt som «kjent status» med mindre de er fri.  

Svenske og danske attester 

• Svenske attester vil trolig kunne oversettes, slik at man får overført resultat og ikke bare 

«kjent status» om en svensk hund importeres eller brukes i avl i Norge.  

• Det bør heller ikke være noe problem å la veterinærer som er godkjent for å foreta ultralyd i 

Danmark gjøre auskultasjon etter norsk protokoll.  

• Norske alderskrav vil imidlertid gjelde også for de svenske og danske hundene når valpene 

skal registreres i NKK.  

Syringomyelia 

• Det er ønskelig at alle MR-bilder skal sendes til samme avleser. Veterinærhøgskolen er 

positive til å få til en ordning for avlesning i Norge, men miljøet har nå gitt uttrykk for at de 

ville foretrekke en utenlandsk avleser som også leser av bilder fra andre land.  

• Helseavdelingen skal undersøke muligheten for avlesning i utlandet.  

• Det ble diskutert at man ved å la være å lese av bildene på Veterinærhøgskolen reduserer 

sannsynligheten for at det vil være mulig å gjennomføre et norsk forskningsprosjekt på dette.  

• I første omgang skal det å få på plass en felles avlesning prioriteres fremfor å legge til rette 

for et forskningsprosjekt.  

• Styret og avlsrådet er blitt enige om at vi skal lage en hannhundliste for aktuelle avlshanner. 

Dette har også kardiologene vært opptatt av 

 

 

 


